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  DÁVAT A BRÁT ? 

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
   „Nemám mimo tebe jiného pomocníka, Pane.“   srv. Est 4 
 
 
 
 
  
 

 

 Na rozžhaveném čtverci vidíme dvě spolu 
související znamení: Spodní má formu písmena U, je 
otevřené a schopné přijímat. Vrchní je větvovité a 
rozpřahující. Spodní směřuje k vrchnímu a vrchní se 
noří svým tvarem do spodního. Bílá, místy do hnědi se 
měnící barva na žluto-červeném pokladu vytváří 
znamení tělesnosti. Zatímco se jeví, že na pozadí skrze 
svou dřevitou strukturu a barvu pulsuje život, formy 
nesou spíše znaky sinalé minulosti.  
Co chtějí tyto symboly vyjádřit?  
 Spodní znamení je podobné míse, otevřené nádobě. Může vrchní znamení představovat 
stylizovanou ruku, která sahá do nádoby? Nebo je spodní znamení s U-formou symbolem dvou 
otevřených rukou? 
 Uprostřed setkání dvou znamení, ve středu obrazu vidíme třetí symbol: zlatou kuličku, 
která se majestátně vznáší mezi oběma prvními. Byla tam vrchním znamením vložena, anebo ji 
naopak spodní nabízí? Jakoby chtělo vrchní znamení  sáhnout po zlaté kuličce. Mohl by se tedy  
obraz jmenovat „dávat a brát? Umělec Hans Reitbauer se rozhodl pro název „dávat a přijímat“. 
Tento název je otevřenější. Nechává mezi dáváním a přijímáním svobodu. Tak se nestává nikdo 
vítězem ani poraženým. Spíše jde o neustálou výměnu nabízení se a přijímání. Autor tematizuje 
základní postoj, který má v sobě něco velkého a božského. Sdělující pravda září z tmavého 
pozadí a chce se vrýt do našeho srdce. Ikona božského jednání nás chce poučit, že výměna 
proběhla podle spravedlivých zásad. O tom můžeme dlouho a vždy znovu meditovat ve všech 
životních ohledech.   
           DPJ 
 
SLAVNOSTI V BŘEZNU   
(mše o slavnosti je vždy v 18. hodin v kostele Sv. Rodiny kromě neděle) 
 
19. 3. pátek – Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie 
25. 3. čtvrtek – Slavnost zvěstování Páně 
28. 3. neděle – Květná neděle 7.45 sv. Martin, 9.00 Sv. Rodina – žehnání ratolestí a průvod 
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ČTVRTKY V DCB za čátek v 19.30 
 

  4. března - Biblická hodina 
 11. března - Pastorační farní rada 
 18. března - Biblická hodina 
 25. března - Biblická hodina (začátek po mši ze slavnosti) 
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ V PONDĚLÍ 29.03. 
Svátost smíření (svátost uzdravení) budeme s ostatními kněžími vysluhovat v pondělí svatého 
týdne 29. března od 16.00. Letos bude změna programu. Nezačneme mší svatou v 16. hodin, ale 
zamyšlením a zpytováním svědomí, poté bude samotná zpověď a jako znamení jednoty mše 
svatá na závěr v 19.00.  
 
POZVÁNÍ NA NEŠPORY O NEDĚLÍCH 
O postních nedělích zpíváme v kostele Sv. Rodiny II. nešpory v 18.00 a poté zveme k obrazové 
meditaci, která je současně malou nabídkou k duchovní obnově.  
 
KŘÍŽOVÁ CESTA 
Křížové cesty se modlíme společně v kostele Sv. Rodiny v pátek po mši svaté, při meditativním 
světle, kterým nás ve své kreativitě obohatil P. Suchel. Zaplať Pán Bůh! 
 
SVÁTOST NEMOCNÝCH  
Společné udělování svátostí nemocných pro nemocné a staré se bude udělovat v pátek 26. 
března při mši svaté. Lidé, kteří tuto svátost chtějí přijmout, ať přistoupí k svátosti smíření 
v tento týden před, nebo po mši svaté.  

 
 

 
 
 

Co je u nás nového? Celou sobotu jsme byli společně v Liboci - v centru Malejov a naše téma bylo   
Duch svatý... Otec Angelo velmi jednoduše ale jasně ukázal na život z Ducha a jeho plody. 
Také byla možnost s našimi externími přímluvci zažít „přímluvnou modlitbu“.  
Pro mnohé z nás to byl silný zážitek, který člověka poznamenává v tom dobrém smyslu. 
Zde jsou o tom dvě krátká svědectví:    (dž) 
 

 
 
MILÍ ČTENÁŘI MARTINOVIN,  
  chci se s Vámi podělit o krásný zážitek ze sobotního setkání účastníků kurzu Alfa. Zažila jsem při 
něm něco, co jsem dosud ještě nikdy nezažila! Bylo to hodně silné, zanechalo to ve mně něco 
výjimečného a žiju z toho dodnes. Mám na mysli především PŘÍMLUVNOU MODLITBU. Je krásná, 
je „hustá“, je nezapomenutelná! Od té soboty se cítím jinak, svou víru prožívám jinak, lásku k Bohu 
prožívám jinak - jako naplňující, pulzující, živou… Alfa spojuje lidi vzájemným pochopením, radostí a 
láskou mezi sebou, i láskou k Bohu. Vznikají nové vztahy, a o tom to je. 
            Terezka Janečková 
 
CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „PŘÍMLUVNÁ MODLITBA“ 
Přímluvná modlitba je takovým velmi prostým nástrojem, skrze který k nám může přijít Boží milost. 
Oproti jiným způsobům není nijak výjimečným, zato však v našich kruzích stále málo užívaným (v 

 FARNÍ K U R Z  A L F A   
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této podobě). Velmi často někoho prosíme: „Pomodli se za mne!“ nebo „Nes mě ve svých 
modlitbách!“. O to se jistě snažíme, co nám síly (a paměť) stačí… Nabídkou celodenní sobotní Alfy 
byla tzv. „přímluvná služba“. Dvojice přímluvců vyprošovaly přímo na místě to, oč přišel kdo prosit 
(přednostně o vylití Ducha svatého do jeho života). „Proste a bude vám dáno“, neboť „kde jsou dva 
nebo tři v mém jménu…“. Garantem svých příslibů je sám Pán. Službu přímluvy přijímáme tedy 
„pragmaticky“ s vírou, důvěrou, často však, jakoby „bonusem“,  přichází odpověď naplnění 
(vyslyšení) také skrze registraci, že se něco děje (bude dít), na celém těle… Viz Terezčin příspěvek, ke 
kterému se připojuji. Sama jsem v přímluvné modlitbě spolu s rostoucí důvěrou citelně zakoušela 
přicházející pokoj, který zůstává… 
 Vřele přímluvnou modlitbu doporučuji (i nabízím!).              sestra Lada 
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Někteří z nás ve farnosti „chodíme na Alfu“. Při ní jsme také zjistili, že často naším nedostatkem je 
malá znalost Písma svatého, malá touha pustit se do jeho čtení a porozumění.   
 I proto mne zaujal list našich biskupů k této postní době, kterým zahajují delší přípravu na 
výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Zmiňují se v něm kromě jiného, právě o 
důležitosti číst Písmo. Malý průřez jejich poselstvím zde přikládám:   (dž) 
 
I dnes můžeme toto výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje využít 
k oživení církve v nových podmínkách. (...) Vzhledem k tomu biskupská 
konference vyhlásila pastorační program přípravy na pět let v pěti základních 
bodech:  
 1. Písmo svaté    2. Homilie   3. Katecheze   4. Plenární sněm   5. Zbožnost  
 

Vstupní rok, tj. tento, je věnován Písmu svatému. (...) 
 

Všem věřícím doporučujeme, aby zvláště v tomto roce často otevírali Písmo svaté, především 
evangelia. Tak budeme blízko Kristu, svému Mistru, budeme mu naslouchat a jako učenliví žáci 
se budeme snažit uvádět jeho slova v činy. Nabídneme vám různé biblické programy, například 
způsob společného čtení Písma v malých společenstvích, kde se můžeme učit Božímu slovu správně 
naslouchat a porozumět i vzájemně se povzbudit duchovními zkušenostmi s Boží mocí v jeho slově. V 
této zkušenosti s Písmem svatým budeme pokračovat i v dalších letech. (...) 
 

 Křesťan nežije dva oddělené životy – běžný civilní život a vedle toho život náboženských 
úkonů. Žijeme jen jeden celistvý život. Jedině tehdy, když do každého okamžiku, každého počinu 
a slova pronikne Duch lásky, který k nám přichází ve svátostech, stáváme se pravými a také 
přesvědčivými k řesťany. Teprve, když se takový láskou prozářený a smysl dávající život 
promítne do našeho okolí, můžeme mluvit o tom, že druhým přibližujeme samotného Boha, či 
spíše, že je přibližujeme k Bohu.  
 

 Přejeme vám, abyste dokázali pokud možno denně si udělat chvilku ztišení, na kterou se 
budete těšit, chvilku setkání s Ježíšem, kdy v duchu usednete k jeho nohám jako jedni z učedníků 
a přečtete si několik řádků z evangelia. Přijm ěte je jako adresovaná právě vám a pokuste se 
osobně Pánu odpovědět. Možná při tom vzniknou otázky, možná něčemu neporozumíte. Pak to 
vezměte jako výzvu k dalšímu hledání. Tak půjdeme za Kristem společně a věříme, že už velikonoční 
oslava našeho vykoupení a Kristova vítězství bude pro nás novým obdarováním. 
 

 Na společnou cestu všem ze srdce žehnáme - biskup Vojtěch a ostatní biskupové Čech a Moravy 
 

 

 

Motto: Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala 
a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím 
sloužila k větší slávě Boží.  
 Čl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské. 

 
1.  Trvající úkoly z minula:  

a)  Dohoda o užívání prostor v DCB: SM. Amidea – 
pracuje na dohod ě; ta bude zaslána naší 
farnosti  k p řipomínkování, úkol trvá.   

 POSTNÍ LIST BISKUPŮ  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 11 .února  2010 
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2.  PR zjiš ťuje všechna jména držitel ů Řádu sv. Martina, pí. Dražilová se 
pokusí zajistit chyb ějící informace 

3.  Nový telefonní seznam farník ů v č. elektronických adres – akce 
probíhá. Ukon čení sb ěru dat bude v polovin ě února. Potom budou 
zpracovány do tabulky J. Veselým a p ředány do tisku a k distribuci.   

4.  Kurz Alfa dále probíhá za nevídaného zájmu farník ů. 

5.  Ješt ě k p ůlno ční mši sv. dne 25.12.2009. Zajišt ění klidného pr ůběhu 
by nap říšt ě pomohlo posílení služby ve vstupu do kostela Sv. R odiny 
pořadateli s ozna čením. Také prob ěhla diskuse o vstupu a času 
otev ření kostela p řed mší sv. 

6.  Postní doba a Velikonoce:  
- Pátky po mši (p řibližná doba 18:40)- k řížová cesta 
- Ned ěle v 18.00 nešpory s obrazovou meditací 
Bude též sd ěleno v MN.  Zajistí: D. Žofák.  

7.  V den svátku Panny Marie Lurdské 11.2. bude nap říšt ě ud ělována 
svátost nemocných, letos to bude 26. 3. p ři mši svaté.  

8.  PR požaduje po Ekon. rad ě p ředložení Výro ční zprávy farnosti 2009 
včetn ě položkového seznamu p říjm ů a náklad ů, termín zpracování do 
konce b řezna t.r. 

9.  Sbírka na pomoc ob ětem na HAITI – bylo darováno 38 tis. K č, zapla ť 
Pán B ůh všem dárc ům. 

10. Shání se další nást ěnká ř(ka) pro vnit řní prostory p ředsín ě Sv. 
Rodiny - zájemci se mohou hlásit u D. Žofáka. 
11. Bude se op ět konat jarní brigáda na úklid exteriéru i interiér u 
 kostela sv. Martina. 
12. Z návrhu S.Amáty doplnit zprávu o informace, co  financují sestry, 
vzešel kone čný návrh Filipa Slavíka, aby na toto téma byl uve řejn ěn 
článek v Martinovinách, protože se jedná o jiné fina nce než farní. 
 
 P říští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek 11. b řezna 2010 od 20 
hodin v klubu DCB. 
 

 
 
 

 
Mnozí možná víme, že pan ministr Kocáb navrhl novelu zákona o možnosti adopce dětí 
homosexuálními páry... Dostal se mi do ruky velmi zajímavý text, nad kterým se o vhodnosti takového 
zákona dá docela dobře přemýšlet...   (dž) 

 
DESET DŮVODŮ  

proti p řijetí práva adopce dětí pro homosexuální páry 
žijící v registrovaném partnerství 

 
1. Každé dítě má právo na matku a otce. Ve struktuře homosexuální „rodiny" je toto právo 
 dítěte plánovaně a záměrně popřeno. To je zásadní porušení práva dítěte. 
2. Dítě, které vyrůstá v tom, že oba jeho rodiče jsou dvě ženy, nebo muži, je zmanipulováno 
 v rozpoznávání svého bisexuální původu. To bude mít negativní dopad na jeho totožnost. 
3. Rozmanitost je vždy větší motivací rozvoje, než stejnost. Výzkumy posledních čtyřiceti 
 let shodně ukázaly, že rozdílné pohlaví matky a otce prospívají vývoji dítěte. Dítě, které žije 
 s homosexuálními muži, nebo homosexuálními ženami je proto od počátku svého vývoje v 
 nevýhodě. 
4. Nejlepší podmínky pro rozvoj bezpečné pohlavní identity má to dítě, které může vyrůstat 

 PRÁVO DÍTĚTE NA OTCE A MATKU  
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 v pohlavním pnutí mezi matkou a otcem. U homosexuálně žijících žen, nebo mužů, je tento 
 pozitivní přínos pro vývoj dítěte úmyslně odpírán. 
5. Jestliže otec nebo matka z tragické příčiny chybí a dítě vychovává jen jeden rodič, má dítě 
 možnost tuto ztrátu oželet a konstruktivně v sobě zpracovat. Naproti tomu je dítěti žijícímu 
 v homosexuální „rodině“, která by byla považována za rovnou alternativu formy rodiny 
 znemožněno, aby tuto reálnou ztrátu otce nebo matky mohlo oželet. Proto zůstává ztráta 
 v dítěti zapouzdřena a bude mít destruktivní vliv pro jeho psychosociální vývoj. 
6. Existují značné rozdíly mezi životním stylem homosexuálních a heterosexuálních párů. 
 Statisticky vzato, je promiskuita homosexuálně žijících mužů mnohem vyšší než lidí žijících v 
 normálním vztahu otec-matka. To má zničující vliv na tvorbu vazeb, které dítě nutně 
 potřebuje. 
7. Většina studií, které potvrzují údajnou rovnost heterosexuálního a homosexuálního rodičovství, 
 má závažné metodické nedostatky. Z žádné takové studie nelze takovéto závěry vyvodit. 
8. Pro lesbicky žijící ženy je příznačné, že nemají, nebo nemohou mít k mužům a mužství 
 užší vztah. To je přitěžující a inhibiční účinek na rozvoj mužské identity u chlapců. 
9. Pro dívku má otec nejdůležitější úlohu jako vzor pro to, co ona sama bude jednou od muže 
 čekávat. Studie ukazují, že adolescenční dívky, které vyrostly bez otce, mají větší problémy 
  blízkostí, či vzdáleností svých vrstevníků - chlapců, a jsou častěji nechtěně těhotné. 
10. Jestliže by bylo přiznáno právo adopce, byla by v rodném listě dítěte v kolonce otce i 
 matky uvedena dvě ženská jména – pokud by šlo o homosexuální svazek žen, nebo dvě 
 mužská jména, pokud by šlo o homosexuální svazek dvou mužů, tím by bylo zásadně 
 klamáno vědomí dítěte o jeho bisexuálním původu. 

 
pramen: Dr. med. Christl R. Vonholdt, odborná lékařka pro děti a mladistvé 

 (z  mé e-mailové pošty DŽ) 
______________________________________________ 
 
 
 ŽIVOT JAKO HRA  (A NAOPAK...)  
 
Nedávno můj šestiletý syn šel hrát karetní hru „Sedma“ s jedním kamarádem a vyprávěl mi pak, že jim 
to moc nešlo. Nakonec jsme došli k tomu, že vlastně neznali příliš dobře pravidla této hry - proto je to 

ani moc nebavilo... 
 

Když jsme se o tom dál bavili, napadlo mě, že dobrá hra je v určitých momentech 
podobná našemu životu: Aby sis zahrál a hru si opravdu užil - musíš znát nejdřív 

dobře její pravidla. 
Když pravidla neznáš - nemůžeš hrát. 

 

Ale jsou ještě další možnosti: 
Účastníci hry znají pravidla jen částečně - hra se pak různě komplikuje, nastávají 

nečekané zvraty, které se nedají řešit, vše se zamotává a není chuť ve hře pokračovat, popřípadě dojde 
k ostřejší výměně názorů (na divokém Západě možná i k malé přestřelce...). 

 

A nebo znám špatná pravidla - a s tím se také nedá moc hrát... 
 

Dobrá hra má v sobě dva momenty: pravidla a náhody. 
 

I život má svá pravidla, ale i momenty překvapení... Pokud pravidla neznám, nebo znám ale nežiji 
podle nich - je to zmatek, přestane to bavit, je to o ničem, jdu od toho... odcházím ze života... žiji ale 

vlastně nežiji... 
 

Takže je čas od času možná užitečné přemýšlet o tom, kde najdu ten správný návod :-)           DŽ 
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POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI      
    

KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY            
                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    9999    hodhodhodhod     
     Pondělí – 16 hod 
     Středa – 16 hod   
     Pátek – 18 hod   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

KOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINA    

                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    777745454545    
     Úterý – 18 hod 

     Čtvrtek – 18 hod 
 

  
vydává:  
redakce: 
uzávěrka: 
kontakty: 

Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, 163 00, Praha 6 
Mgr. David Žofák, MUDr. Marie Svatošová  náklad: 170 - 200 ks, náklady na tisk: 5 Kč 
do středy posledního týdne v měsíci (zašlete na: farnostrepy@tiscali.cz nebo předejte pas.as.D. Žofákovi osobně) 
o.Daniel: 603 475 056; as. David:  603 894 989, 235 302 058, david.zofak@tiscali.cz; http://farnostrepy.klenot.cz 

 
 
 
 
 


